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Saknr Saktitel Vedtak Oppfølging Status 

27/18 Forvaltningsrevisjonsrapport 
«Kommunenes fastsetting 
av gebyrer og 
behandlingstid for 
tjenestene 
oppmålingsforretninger og 
byggesak.» 

Kontrollutvalgets vedtak: Rådmannen bes rapportere til 

kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 1. april 2019. 

 

Kommunestyrets vedtak, den 31.01.19: Rådmannen bes 

rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

15. juni 2019 

 

Ikke blitt oppfulgt. 
Sekretariatet ber om at det 
svares ut til møte i januar 
2021. 

U 

23/19 Forvaltningsrevisjonsrapport  
”Enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven» 

Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om 

foreslåtte tiltak fra revisjon er blitt håndtert og 

gjennomført innen 15. mars 2020. 

 

Vedtak kom.styr 31.10 sak 
48/19 
Oppfulgt og avsluttet av 
kontrollutvalget i sak 20/20 

 
A 

24/19 Budsjett Kontrollutvalgets budsjettforslag ble oversendt 

kommunestyret 

 

Tilbakemelding 250620 i epost fra kommuedirektøren: 

Kommunestyret behandlet sak om budsjettregulering (nr. 

1/2020) i sitt møte 11.juni d.å. Herunder ble 

budsjettrammen for kontrollutvalget økt med kr. 40.000, 

jf. tidligere dialog om dette.   

Ikke behandlet av 
kommunestyret.  
Satt opp igjen som sak i 
kontrollutvalget 03/20. 

A 

30/19 Bestilling av overordnet 
analyse og plan for 
forvaltningsrevisjon 2020 - 
2024 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 20.04.20. Behandlet i kontr.utv.sak 
18/20 

A 

31/19 Bestilling av overordnet 
analyse og plan for 
eierskapskontroll 2020 - 
2024 

Analyse med forslag til plan ønskes ferdigstilt innen 15.08.20. Behandlet i kontr.utv.sak 
19/20 

A 

33/19 Orienteringssaker Påmelding NKRF sin konferanse. Leder deltok A 

     

04/20 Årsmelding 2019 Det ble uttrykt ønske om at kontrollutvalgets arbeid og 

ansvar blir presentert i kommunestyremøtet hvor 

årsmeldingen behandles. 

Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret 

Behandlet og presentert i 
kommunestyret 05.03.20 

A 
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0820 Eventuelt Utvalget ønsker at ordfører og kommunedirektør 

orienterer på neste møte om status til arbeidet med 

aktivitetspark i kommunen.  

Redegjøring i kontr.utv. 
06.05.20 

A 

1120 Årsregnskap Uttalelse med tillegg om Berkåk aktivitetspark Behandlet i 
kommunestyret i juni 

A 

14/20 Orienteringssaker Feil ved valg av varamedlemmer til kontrollutvalget. 

Oversender info om det til ordfører og kommunedirektør. 
Behandlet og valgt nye 
varamedlemmer i 
kommune-styret i juni 

A 

25/20 Eventuelt Evaluering av Teams-møte. Sekretariatet sjekker hvilke 

muligheter som finnes for å gjennomføre avstemming i 

vedtak. 

Sekretariatet avventer 
erfaringer 

U 

18/20 Plan for forvaltningsrevisjon Plan vedtatt og oversendt kommunestyret. Kontr.utv. 

innstilling vedtatt av kommunestyret. 
Behandlet i 
kommunestyret 01.10.20 

A 

19/20 Plan for eierskapskontroll Plan vedtatt og oversendt kommunestyret. Kontr.utv. 

innstilling vedtatt av kommunestyret. 
Behandlet i 
kommunestyret 01.10.20 

A 

21/20 Budsjett for kontroll og 
tilsyn 

Oversendt kommunestyret Behandling i des   U 

23/20 Mulighet for å gjennomføre 
fjernmøte 

Oversendt anmodning til kommunestyret om mulighet for 

fjernmøte. Vedtatt av kommunestyret for alle folkevalgte 

organ. 

Behandlet i 
kommunestyret 01.10.20 

A 

 

 

A – avsluttet 

U – under behandling 


